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AKTIVITY A VÝSLEDKY
•

Analýza potřeb poradců

PŘEDCHOZÍ PROJEKTY

•

Kurikulum kurzu a vzdělávací materiály pro poradce ve všech
jazycích partnerů (DE, EN, FR, IT, EL, CZ, LT).

Projekt je založena na projektech programu Leonardo da Vinci
“Exemplo” a “Third Age Guidance”

•

Pilotní ověření kurzu ve všech partnerských uzpůsobení
inovativního obsahu podmínkám v jednotlivých zemích a
národním systémům odborného vzdělávání.

•

Síťování s osobami v řídících pozicích ve všech zemích

•

Certifikace kurzu pro poradce

•

Zavedení vzdělávacího kurzu do běžné nabídky vzdělávání
v partnerských zemích

•

Síťování se zastřešujícími organizacemi – např. CEDEFOP,
IAEVAG, FEDORA – možný přenos výsledků projektu do
dalších evropských zemí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Poradci, kouči a pracovníci ve vzdělávání

CÍLE PROJEKTU
•

Zlepšit profesní výkonnost poradců zavedením metody
koučování a nástrojů pro hodnocení kompetencí se zaměřením
na kompetence, získané neformálně.

•

Vyvinout modulární vzdělávací kurz pro koučování (se
zaměřením
na
skupiny
klientů
ohrožené
sociálním
vyloučením) a tento kurz pilotně ověřit.

Po absolvování
schopni:

vzdělávacího
své

klienty

programu

•

podporovat
rozvoji

•

pomáhat nízko-kvalifikovaným
vzdělávání

•

zvýšit zaměstnatelnost klientů

budou

v profesionálním
dospělým

a

poradci

vědomostním
k návratu

do

TRVÁNÍ PROJEKTU
29.9.2008 – 28.9.2010

